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Başvuru Süreci

• Başvurular PRODİS üzerinden alınacaktır

– https://eteydeb.tubitak.gov.tr

• PRODİS başvuru işlemlerini müşteri kuruluş proje 

yürütücüsü gerçekleştirecektir

• Proje yürütücüsü müşteri kuruluş personeli olmalıdır

https://eteydeb.tubitak.gov.tr/


Kullanıcı İşlemleri

• Yeni kullanıcı tanımlama: Daha önce PRODİS üzerinden bir 

işlem gerçekleştirmemiş kişilerin kullanıcı kaydı yaptırması 

gerekmektedir

• Mevcut kullanıcı için rol ekleme: PRODİS üzerinde «Firma 

Kullanıcısı» rolü olan proje yürütücüsünün  «Arayüz 

Destekleri Uygulayıcı/Faydalanıcı» rolü eklemeleri 

gerekmektedir



Yeni Kullanıcı Kaydı

• https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden yeni kullanıcı kaydı 
bağlantısına tıklayın.

https://eteydeb.tubitak.gov.tr/


Yeni Kullanıcı Kaydı

• İlgili alanları doldurarak kaydınızı 

tamamlayınız



Yeni Kullanıcı Kaydı

• Sisteme ilk defa giriş 

yaptığınızda kullanıcı rolü 

tanımlamanız 

beklenmektedir

• «Firma Kullanıcısı» 

rolünü seçerek devam 

ediniz



Yeni Kullanıcı Kaydı

• Kişisel bilgilerinizi giriniz ve çalıştığınız kuruluşu seçiniz

• Kuruluş ismi ya da vergi numarası ile arama yapabilirsiniz

• Daha sonra sisteme giriş yaparak «Arayüz Destekleri 

Uygulayıcı/Faydalanıcı» rolü eklemeniz gerekmektedir



Mevcut Kullanıcı için Rol Ekleme

• Kullanıcı işlemleri kısmından «1601 Programı 

Uygulayıcı/Faydalanıcı» rolü (Arayüz Destekleri 

Uygulayıcı/Faydalanıcı rolü») ekle kısmını seçiniz



Mevcut Kullanıcı için Rol Ekleme

• Rol ekle düğmesi ile 

işlemi tamamlayınız



Kullanıcı Rolü Değiştirme

• Rol Değiştir kısmından 

«Arayüz Destekleri 

Uygulayıcı/Faydalanıcı» 

rolünü seçiniz

• Bu rol ile 1702 – Patent 

Lisans 2021 – 1 çağrısına 

başvuru yapabilirsiniz



Yeni Başvuru

• Açık çağrılara «Yenilik Destek Programı Proje Önerisi 

Hazırlama İşlemleri» kısmından ulaşabilirsiniz



Yeni Başvuru

• Yeni Başvuru düğmesi ile proje önerinizi hazırlamaya 

başlayabilirsiniz



Proje ve Kuruluş Bilgileri

• Bu kısımda aşağıdaki bilgiler girilmelidir

– Müşteri kuruluş

– Teknoloji sağlayıcı kuruluş(lar)

– Kuruluş yetkilisi bilgileri

– Kuruluş türü ve bilanço verileri



Proje ve Kuruluş Bilgileri – Teknoloji Sağlayıcıların Eklenmesi

• Teknoloji sağlayıcı kuruluş proje ortağı olarak eklenmelidir

• Kuruluş yetkilisi bilgileri ve finansal veriler girilmelidir



Proje ve Kuruluş Bilgileri

• Sermaye şirketi niteliğindeki proje ortakları için NACE kodu ve 

kuruluş personel dağılımları girilmelidir



Ön Kayıt İşlemleri

• Proje ve Kuruluş Bilgileri
kısmında istenen bütün 
bilgiler girildikten sonra 
çıkan ekranda Proje Ön 
Kayıt Formu düğmesine 
basarak otomatik oluşan 
formu pdf formatında 
indiriniz

• Bu formu ve eklerini en 
geç 19.04.2021 tarihine 
kadar TÜBİTAK’a 
göndererek ön kayıt 
işlemlerinizi tamamlamanız 
gerekmektedir



Yöntem ve Uygulama – Proje Kısa Tanıtımı

• Proje kısa tanıtımında ana hatlarıyla 

proje önerinizin özetlenmesi 

beklenmektedir

• Bu kısmı proje önerisinin diğer 

kısımları tamamlandıktan sonra 

hazırlamanız tavsiye edilir



Yöntem ve Uygulama – Projenin Çağrı Konusuyla İlişkisi ve Hedefleri

• Bu kısımda aşağıdaki konularda bilgi 

vermeniz beklenmektedir:

– Projenin çağrı konusu ile ilişkisi

– Problem tanımı

– Çözüm önerisi

– Proje hedefleri

– Yöntem



Projenin Çağrı Konusu ile İlişkisi

• Çağrının amaçları aşağıdaki gibi belirtilmiştir:
– Yükseköğretim kurumları, araştırma altyapıları, kamu kurumları, kamu araştırma 

merkez ve enstitüleri ve erken aşama teknoloji şirketlerinin geliştirdiği teknolojilerin 
katma değeri yüksek ürün, hizmet ve süreçlere dönüştürülmek üzere sanayiye 
aktarılmasının kolaylaştırılması

– Yüksek teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin yukarıda bahsedilen 
kuruluşların bilgi birikiminden yararlanmasının sağlanması

– Farklı paydaşlar tarafından kamu kaynakları ile gerçekleştirilen araştırma, 
geliştirme ve yenilik projeleri ile ortaya çıkan teknolojilerin bir araya getirilmesi ile 
sanayinin ihtiyaç duyduğu bütüncül çözümlerin geliştirilmesi

– Teknoloji transfer ofislerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması

• Bu kısımda, proje ile gerçekleştirilecek teknoloji transferinin proje 
ortaklarına sağlayacağı fayda çağrı amaçları ile ilişkilendirilerek 
açıklanmalıdır



Problem Tanımı ve Çözüm Önerisi

• Problem Tanımı kısmında müşteri kuruluşun teknolojik yol 

haritası özetlenmeli ve bu yol haritasında ihtiyaç duyulan 

teknolojik unsurlar belirtilmelidir

• Çözüm Önerisi kısmında ise proje ile gerçekleştirilecek 

teknoloji transferinin Problem Tanımı kısmında belirtilen 

gereksinimleri nasıl karşılayacağına dair açıklama yapılması 

beklenmektedir



Proje Hedefleri

• Proje Hedefleri kısmında proje sonuçları ile oluşması 

hedeflenen teknolojik ve ekonomik etkileri açıklamanız 

beklenmektedir. Örnek hedef başlıkları aşağıdaki gibidir:

– Teknolojik olarak üstün bir ürünle elde edilecek katma değer

– Gelişmiş bir süreç ile elde edilecek verim artışı, enerji tasarrufu, 

emisyon gazı azaltımı vb.

– Regülasyonlara uyum

– Teknoloji sağlayıcının araştırma kapasitesindeki artış



Yöntem

• Bu kısımda;

– Teknoloji transfer yöntemi (patent devri, inhisari veya gayri inhisari

lisanslama vb.)

– Bilginin müşteri kuruluş bünyesinde özümsenmesi için yürütülecek 

faaliyetler

– Teknolojinin uygulamaya geçirilmesi için yürütülecek faaliyetler ve 

benzeri planlama için açıklama yapılmalıdır



Proje Planı ve Firma Altyapısı

• Bu kısımda aşağıdaki konularda 

bilgi vermeniz beklenmektedir:

– İş Planı

– Proje Yönetimi ve Organizasyonu

– Kuruluşun Ar-Ge Olanakları



İş Planı

• Destek süresi üst sınırının 60 ay olduğunu dikkate alarak teknoloji transferi ile ilgili iş 
planınızı oluşturunuz. Örnek olarak aşağıdaki faaliyetleri içeren iş paketlerinden oluşan bir 
plan hazırlanabilir

– İş Paketi 1 Lisans Anlaşmasının Sonuçlandırılması
• Lisans anlaşmasının TÜRKPATENT’e bildirilmesi işlemleri

• …

– İş Paketi 2 Prototip Geliştirme
• Kavram doğrulama için prototip geliştirme

• Laboratuvar testleri

• …

– İş Paketi 3 Pilot Üretim
• Pilot üretim hattının devreye alınması

• Erken dönem kullanıcılar için ürünün piyasaya sürülmesi

• Kullanıcı geri bildirimleri

• …

• İş planınızı Gantt şeması haline getirerek PDF formatında PRODİS’e yükleyiniz

• Transfer edilen teknolojinin uygulamaya geçiş aşamalarının izlenebilmesi için destek 
süresinin asgari olarak 24 ay olarak belirlenmesi önerilmektedir

• Proje başlangıç tarihi 01.07.2021 olarak belirlenmelidir



İş Paketleri

• Hazırladığınız iş planına uygun olarak iş paketlerini PRODİS’e ekleyiniz

• İş paketi niteliğine uygun ara çıktıları tanımlayınız (lisansın 

TÜRKPATENT bülteninde yayınlanması vb.)



Proje Yönetimi ve Organizasyonu

• Proje koordinasyonu ile ilgili bilgi veriniz.

• Koordinasyonda görev alan birim ve kişilerin rol ve 

sorumluluklarını açıklayınız.



Proje İşbirlikleri

• Proje kapsamında dış paydaşlarla yapılacak işbirlikleri bu 

alanda tanımlanmalıdır.



Proje Personel Listesi

• Müşteri kuruluş ve teknoloji sağlayıcı kuruluş bünyesinde 

projede görev alan personel bu kısımda bildirilmelidir



Kuruluşun Ar-Ge Olanakları

• Bu kısımda müşteri kuruluş ve teknoloji sağlayıcı kuruluşun 

altyapılarını aşağıdaki başlıkları ve çağrı kapsamını dikkate 

alarak açıklayınız:

– Çağrı konusuyla ilgili deneyim

– Proje yönetim kapasitesi ve deneyim

– Ulusal ve uluslararası işbirliği deneyim

– Personel yetkinliği

– Fiziksel altyapı



Proje Sonuçları Uygulama Planı

• Çağrı duyurusu ekinde yer alan «Proje Sonuçları Uygulama

Planı» hazırlanarak pdf formatında yüklenmelidir



Proje Bütçesi

• Müşteri kuruluşun teknoloji sağlayıcı kuruluştan yapacağı

hizmet alımları bu kısma eklenmelidir

• Çağrı duyurusunda belirtildiği üzere dönem içinde destek

kapsamına alınan eğitim ve danışmanlık hizmeti tutarı, toplam

destek kapsamına alınan tutarın %25’ini geçemez.



Proje Önerisi Ekleri

• Aşağıdaki dokümanlar PDF formatında proje önerisine eklenmelidir

– Teknoloji transferi sözleşmesi

– Patent özet tablosu

– Lisanslanacak veya devredilecek patentlerin tescil belgeleri

– Lisanslanacak veya devredilecek patentlerin araştırma raporları (tescil edilmemiş 

patentler için)

– Lisanslanacak veya devredilecek patentlerin değerleme raporları



Proje Önerisinin TÜBİTAK’a Gönderilmesi

• Ön kayıt işlemleri tamamlandıktan ve proje önerisiyle ilgili 

bütün bölümler hazırlandıktan sonra «TÜBİTAK’a gönder» 

düğmesi aktif hale gelecektir.

• «TÜBİTAK’a gönder» düğmesi ile proje önerinizi TÜBİTAK’a 

gönderebilirsiniz.



Çağrı Takvimi

Çağrının açılması 22 Ocak 2021

Ön kayıt için son tarih* 19 Nisan 2021; Saat 17:30

Proje başvurularının PRODİS üzerinden

alınması**

15 Mart 2021

Çağrı kapanış tarihi*** 10 Mayıs 2021

(saat 23:59’a kadar)

Proje başvurularındaki eksik belgelerin

tamamlanması

23.2.2.’de belirtildiği şekilde proje önerisi

ekinde sunulması gereken belgelerden

eksik olanların talep tarihinden itibaren en

geç 21 takvim günü içerisinde

tamamlanması gerekir.

Destek başlangıç tarihi 1 Temmuz 2021
*:Proje başvusu yapabilmek için ön kayıt belgelerini TÜBİTAK’a sunarak ön kayıt onayı almanız gerekmektedir. Burada belirtilen tarih

bu evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılabileceği en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar ön kayıt evraklarını TÜBİTAK’a

ulaştıramayanlar proje başvurusu yapamayacaktır.

** Proje önerisinin PRODİS’ten gönderilmeye başlanacağı tarihtir. Gönderim için ön kayıt işlemlerinin tamamlanmış olması

gerekmektedir.

*** Proje önerisinin PRODİS’ten gönderileceği son tarihtir



Teşekkür Ederiz


